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LAMPIRAN 01 SURAT PERMOHONAN IZIN PENELITIAN 
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LAMPIRAN 02 SURAT PEMBERIAN IZIN PENELITIAN 
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LAMPIRAN 03 PEDOMAN OBSERVASI 

Pedoman observasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik 

observasi langsung, diperoleh dengan pengamatan langsung dibant dengan alat – 

alat pencatat selama pengamatan, dan kamera. Teknik observasi digunakan untuk 

pendatan berupa: 

a. Gambaran Umum 

Gambaran keadaan sekolah  

 Lokasi dan lingkungan sekitar sekolah 

Dalam hal ini yang diamati adalah letak SDN 2 Lendang Nangka 

Utara, tingkat kebisingan, kebersihan sekolah, kondisi lingkungan dan 

masyarakat sekitar sekolah.  

 Gedung sekolah dan ruang kelas 

Yang diamati adalah kondisi fisik gedung SDN 2 Lendang Nangka 

Utara serta jumlah dan kondisi kelas pembelajaran yang digunakan. 

 Halaman sekolah dan fasilitas lainnya 

Pengamatan langsung dilakukan untuk mengetahui kondisi halaman 

sekolah dan fasilitas atau infrastruktur apa yang mendukung proses 

pembelajaran misalnya adalah fasilitas multimedia (LCD, DVD dan 

VCD), perpustakaan sekolah, laboratorium, aula, ruang osisi, ruang 

konseling, koprasi sekolah, mushola dan lain – lain. 

Gambaran umum guru dan tenaga kependidikan sekolah  

 Situasi guru 
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Kondisi guru secara keseluruhan hanya diamati secara umum, 

sedangkan pengamatan khusus hanya dilakukan pada guru kelas IV 

yang bersangkutan. 

 Kegiatan guru selama KBM  

- Kegiatan awal: salam, doa menurut kepercayaan masing – masing, 

mengecek kesiapan siswa, mengabsen siswa, apresisasi terhadap 

materi yang akan diberikan, penyampaian tujuan pembelajaran. 

- Kegiatan inti: urutan dan pengorganisasian materi pembelajaran 

SBdP, metode dan prosedur pengajaran, penggunaan media dalam 

pembelajaran SBdP, dan keterampilan guru dalam mengajar. 

- Kegiatan penutup: ringkasan, evaluasi dan tindak lanjut. 

Gambaran proses pembelajaran SBdP 

 Dalam hal ini yang diamati antara lain bagaimana persiapan dan 

prosesnya kemajuan pembelajaran SBdP yang dilakukan SDN 2 

Lendang Nangka Utara. 

Gambaran siswa 

 Peneliti melakukan observasi langsung pada siswa SDN 2 Lendang 

Nangka Utara secara umum dan khusus mengkaji kondisi dan prilaku 

siswa kelas IV. 

b. Pembelajaran Seni Budaya dan Prakarya (SBdP) 

Persiapan pembelajaran SBdP  

Observasi dilakukan untuk mengetahui bagaimana persiapan guru dalam 

memberikan materi pembelajaran seni budaya dan prakarya. 

Pelaksanaan pembelajaran 
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Pengamatan pada tahap ini meliputi bagaimana guru memberikan bahan 

pembelajaran, media pembelajaran yang digunakan, pemanfaatan waktu, 

metode pembelajaran yang digunakan, serta tanggapan, partisipasi dan 

tingkat kemampuan siswa dalam merespon materi yang diberikan oleh 

guru. 

Peroses pembuatan seni kolase 

Peneliti mengamati siswa dalam melaksanakan pembelajaran seni budaya 

dan prakarya membuat karya seni kolase dengan menggunakan limbah 

sampah organik dari awal sampai akhir pelajaran. Secara lebih detail, apa 

yang diamati antara lainnya: kesiapan siswa dalam menyiapkan alat dan 

bahan, proses yang sedang berlangsung pembelajaran membuat seni kolase 

menggunakan limbah sampah organik, semngat siswa dalam mengikuti 

pembelajaran, pencapaian kegiatan apakah sesuai rencana atau tidak, 

karakter siswa yang muncul dan bagaimana kreasi siswa. 

c. Kreasi Siswa 

Peneliti mengamati pembuatan seni kolase yang telah dibuat siswa setelah 

pembelajaran apakah sesuai dengan nilai estetika atau tidak. 
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LAMPIRAN 04 PEDOMAN WAWANCAR 

Pedoman observasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik 

observasi langsung, Teknik wawancara dalam penelitian ini adalah teknik 

wawancara bebas ditujukan kepada sumber data atau informasi yaitu kepala 

sekolah, guru kelas dan siswa. 

a. Tentang Gambaran Umum Sekolah dan Siswa SDN 2 Lendang Nangka 

Utara 

Wawancara dengan kepala sekolah 

 Menanyakan tentang sejarah dan perkembangan sekolah dari tahun 

ketahun baik secara akademis maupun dalam hal pengembangan. 

 Menanyakan visi dan misi sekolah. 

 Menanyakan pembelajaran SBdP di SDN 2 Lendang Nangka Utara 

secara langsung dan umum. 

 Pandangan kepala sekolah terhadap siswa tentang minat, bakat, dan 

antusias dalam belajar SBdP 

Wawancara dengan tenaga kerja di SDN 2 Lendang Nangka Utara (Kepala 

Tata Usaha dan Oprator sekolah) 

 Menanyakan tentang sarana dan prasarana di sekolah. 

 Menanyakan keadaan lingkungan sekolah dan lingkungan masyarakat 

sekitar sekolah. 

 Menanyakan tentang keseluruhan kondisi guru dan tenaga kerja 

disekolah 

 Menanyakan tentang gedung, kelas dan fasilitas di SDN 2 Lendang 

Nangka Utara pada umumnya. 
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b. Mengenai Pembelajaran SBdP Yang Selama Ini Berlangsung, 

melalui: 

Wawancara dengan guru kelas IV SDN 2 Lendang Nangka Utara 

 Wawancara mengenai perangkat pembelajaran SBdP disusun (RPP, 

media pembelajaran, strategi, kriteria penilaian dan evaluasi). 

 Menanyakan keadaan siswa kelas IV SDN 2 Lendang nangka Utara, 

baik dalam hal prestasi dan kompetensi di bidang seni budaya dan 

prakarya. 

 Menanyakan pembelajaran seni budaya dan prakarya yang telah 

diajarkan kepada siswa selama ini.  

Wawancara dengan siswa kelas IV SDN 2 Lendang Nangka Utara 

  Menanyakan bagaimana pembelajaran seni budaya dan prakarya yang 

berlangsung selama ini. 

 Menanyakan seberapa antusias siswa dalam mengikuti pembelajaran 

seni budaya dan prakarya. 

c. Tentang Pembelajaran Seni Kolase Dengan Memanfaatka Limbah 

Sampah Organik 

Wawancara dengan guru kelas IV SDN 2 Lendang Nangka Utara 

 Persiapan sebelum pelaksanaan pembelajaran seni kolase dengan 

menggunakan limbah sampah organik 

 Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pembelajaran seni kolase 

dengan menggunakan limbah sampah 

Wawancara dengan siswa kelas IV SDN 2 Lendang Nangka Utara 
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 Menanyakan bagaimana siswa mempersiapkan diri untuk mengambil 

peran pembelajaran seni kolase dengan memanfaatkan limbah sampah 

organik 

 Menanyakan bagaimana respon dan pelaksanaan pembelajaran 

membuat seni kolase dengan menggunakan limbah sampah organik, 

apakah sesuai dengan target yang diharapkan atau belum. 

d. Tentang Hasil Seni Kolase Yang Telah Dibuat Siswa  

Wawancara dengan guru kelas IV SDN 2 Lendang Nangka Utara 

 Tanggapan guru terhadap hasil seni kolase yang telah dibuat siswa, 

tepat sasaran atau tidak. 

 Penilaian guru terhadap kreasi siswa ditinjau dari nilai estetika. 

Wawancara dengan siswa kelas IV SDN 2 Lendang Nangka Utara 

 Tanggapan siswa tentang pembuatan seni kolase dengan 

menggunakan limbah sampah organik yang telah dibuat. 

 Menanyakan kepada siswa pengalaman apa yang mereka miliki 

setelah belajar seni kolase dengan menggunakan limbah sampah 

organik. 

 Tanggapan siswa mengenai kendala yang dialami selama peroses 

pembelajaran seni kolase dengan mengunaka limbah sampah organik. 
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LAMPIRAN 05 PEDOMAN DOKUMENTASI 

Pengumpulan data dengan metode dokumentasi adalah dengan mencari data 

dari tulisan, gambar, serta arsip milik SDN 2 Lendang Nangka Utara. Data yang 

dibutuhkan antara lain: 

a. Ikhtisar Sekolah 

 Sejarah dan perkembangan sekolah. 

 Data mengenai tanggal pendirian sekolah (jika ada), siapa pendirinya, 

perubahan perkembangan kepala sekolah, siswa dan sekolah dalam hal 

akademik dan pembangunan gedung. 

 Visi dan misi sekolah. 

 Lokasi, lingkungan sekolah dan masyarakat sekitar sekolah. 

 Mencari data lokasi (alamat lengkap) sekolah, arsip tentang lingkungan 

sekolah dan masyarakat sekitar sekolah (jika ada). 

 Halaman dan fasilitas lainnya. 

 Data yang dikumpulkan meliputi antara lain fasilitas apa saja yang tesedia di 

SDN 2 Lendang nangka Utara (fasilitas multimedia, perpustakaan sekolah, 

laboratorium, aula, ruang OSIS, ruang BK, koperasi sekolah, mushola, 

ruang UKS, dan lain – lain). 

 Guru dan tenaga kependidikan sekolah. 

 Data yang dikumpulkan antara lain jumlah guru dan tenaga kependidikan 

lainnya seperti administrasi, keamanan sekolah, penjaga sekolah, teknisi 

komputer, tukang kebun dan lain – lain, latar belakang pendidikan personel 

guru (gelar diploma, asal sekolah atau perguruan tinggi, tahun kelulusan) 

 Siswa dan latar belakangnya  
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 Data yang dibutukan meliputi jumlah siswa SDN 2 lendang Nangka Utara 

secara keseluruhan (diklasifikasikan dan jenis kelamin), prestasi akademik 

siswa dalam hal nilai UAN dalam beberapa priode waktu. 

b. Pelajaran Seni Budaya dan Prakarya (SBdP) 

 RPP pembelajaran seni budaya dan prakarya (SBdP) disusun oleh guru 

kelas IV SDN 2 Lendang Nangka yang bersangkutan mencantumkan daftar 

nilai siswa dan daftar siswa kelas IV SDN 2 Lendang Nangka Utara. 

c. Kreasi Siswa 

 Hasil penilaian guru terhadap kreasi siswa dan penilaian proses. 
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LAMPIRAN 06 RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN SENI 

KOLASE 

 



 

101 
 

 



 

102 
 

 



 

103 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

104 
 

LAMPIRAN 07 DOKUMENTASI FOTO DI SEKOLAH
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